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גפרשת יתרו שנת תשפ"א לפ"ק

שבת קודש פרשת בא, שנת תשפ"א לפרט קטן, בסעודה 
שלישית דיבר ראש הישיבה שליט"א דיבורי התחזקות נפלאות 

בעניין שכל אדם צריך שיהיה לו צדיק וללכת אליו, ועל 
שצריכים להסתובב רק עם חברים כשרים וטובים.

לפני שראש ישיבה שליט"א התחיל לדבר הוא אמר: הטור הקדוש אומר 
)אורח חיים סימן רצב(, לכן אנו אומרים בשבת קודש במנחה את הפסוק: 
"ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִקים ְּבָרב ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך", כי המדרש 
אומר: "אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם רשעים כששותין 
ומשתכרין יושבין ומנגנין ואני איני כן אלא ואני תפלתי לך ה' עת רצון, אף 
על פי שאני אוכל ושותה אני בא לפניך" גוים כשהם נחים הם לא הולכים 
הם  נחים,  כשהם  אפילו  יהודים  אבל  וכו',  למנזר  הולכים  לא  מקום,  לשום 
אוכלים ושותים עם כל זה הם ממשיכים לבוא לבית הכנסת ללמוד ולהתפלל.

ה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו וגו', הקב"ה אמר  ֶ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹ�ׁש
למשה רבינו: "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו" )שמות י, א(.

כולם שואלים את הקושיא למה כתוב 'ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה', היה צריך להיכתב 
'ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה'. ועוד קשה מהו הטעם 'ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו', בדיוק להיפך 
הרי  הוא  לחינם,  אליו  ילך  רבינו  שמשה  למה  ליבו  את  הכביד  הקב"ה  אם 

ממילא לא ישמע לו.

נועם  הקדוש  )ספר  זי"ע  מליזענסק  אלימלך  ר'  הקדוש  הרבי  מתרץ 
אלימלך, בהתחלת הפרשה(: יש שני סוגי אנשים שבאים אל הצדיק, לאחד 
מספיק לבוא פעם אחת זה כבר מלהיב את ליבו לעבוד את הקב"ה להרבה 
זמן, אבל לרשע לא מספיק ללכת לצדיק פעם אחת, הוא צריך לבוא כל יום 
אל הצדיק לשמוע את דברותיו הקדושים עד שזה ילהיב לאט לאט את ליבו 
שגם הוא יוכל לעבוד את הקב"ה, לכן לא כתוב 'ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה', כי פירושו 
הוא  מספיק,  לא  זה  הגדול  הרשע  לפרעה  אבל  יותר,  ולא  אחת  פעם  שולך 
לשמוע  צריך  הוא  הצדיק,  את  אחת  פעם  מלשמוע  להתעורר  יכול  לא  הרי 
אותו כל יום, לכן כתוב: 'ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה', שפירושו שמשה רבינו יבוא תמיד 
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לפרעה, יום אחרי יום 'ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו' לפרעה יש לב קשה אצלו לא 
יפעל כלום אם תבוא אליו פעם אחת, רק אם תבוא אליו כל יום, לדבר אליו 
מהקב"ה, אז לאט לאט יכנסו הדיבורים הקדושים שלך בליבו עד שכבר ייתן 

ליהודים לצאת ממצרים.

אמר ראש הישיבה שליט"א: אמת שאנחנו לא פרעה אבל יש לנו יצר הרע 
כבד כמו פרעה, לנו לא מספיק ללכת פעם אחד לצדיק לשמוע את הדיבורים 
שלו, אנחנו צריכים לבוא כל יום לצדיק שיחזק אותנו כל הזמן שנעבוד את 
יום את התורה  יום שחרית, מנחה וערבית, שנלמד בכל  השם, שנתפלל כל 

הקדושה.

וראש הישיבה שליט"א אמר לבחורים: עכשיו אתם עדיין בחורים אבל 
זה תמיד,  זמן קצר כולכם הולכים להתחתן, ואתם צריכים לזכור את  בעוד 
שצריכים ש'יהיה' לאדם צדיק וצריכים 'ללכת' לצדיק; לא מספיק ללכת פעם 
צריכים ללכת אליו בכל עת לשמוע את הדיבורים שלו,  אחת לצדיק, אלא 
שהוא יחזק אותך עוד פעם לבא אל הקב"ה. יש אברכים שאחרי החתונה הם 
מתחילים לחשוב 'למה אני צריך ללכת לעוד שיעור ולעוד שיעור, הרי כבר 
שמעתי כל כך הרבה שיעורים?' – אבל זה לא נכון, לנו זה לא מספיק, אנחנו 

צריכים לשמוע כל יום התחזקות חדשה.

אחר כך אמר ראש הישיבה שליט"א: אפילו שכבר זוכים להגיע לצדיק 
צריכים לבקש הרבה מהקב"ה שלא יפלו ברשתם של חברים רעים, של לצים, 
כי אם מסתובבים עם לצים זה מר מאד רחמנא לצלן, וראש הישיבה שליט"א 
סיפר: אחד מתלמידיו של מוהרא"ש ז"ל היה אברך חשוב, מוהרא"ש היה 
היה  הוא  אבל  גדולים,  דברים  עליו  אומר  היה  מוהרא"ש  בו,  מתפאר  מאד 
מסתובב עם חברים לא טובים, עם לצים השם ישמרנו, מוהרא"ש תמיד ביקש 
ממנו שלא יתחבר איתם, אבל ההוא היה חכם בעיניו, הוא הבין שלו זה לא 
וזה  בתוכו  עמוק  נכנסה  שהליצנות  עד  איתם,  להסתובב  המשיך  והוא  יזיק 
הביא אותו למצב כזה שהוא רצה להרוג את מוהרא"ש... איך זה נודע? הוא 
למלון,  בא  אותו  ראו  שלא  שבועות  כמה  ועברו  ביבנאל,  במלון  חדר  שכר 
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הרכב  בדרך  באומן,  רבינו  לציון של  נסע  ונודע שהוא  הוא  איפה  התעניינו 
ביבנאל  זה לאנ"ש  והעבירו את  והוא מת, הם מצאו ספרים בביתו  התהפך 
מזה  רואים  מוהרא"ש...  את  להרוג  איך  שלמה  תוכנית  שם  שכתובה  וראו 
מה יכול לקרות על ידי חברים רעים, על ידי לצים, הם מחלישים את האדם 

מהצדיק עד אדם נופל לגמרי, ומוכן לעשות רציחה רחמנא לצלן.

בשבוע הבא, בפרשת בשלח, כתוב בפסוק )שמות יג, יח(: "ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", אומר רש"י: "אחד מחמשה יצאו וארבעה חלקים 
מתו בשלשת ימי אפילה", למה? כי במצרים היו רשעים גדולים לצים, דתן 
ואבירם, הם עשו ליצנות ממשה רבינו, הם אמרו אנחנו לא צריכים את משה 
רבינו, למה צריכים ללכת לצדיק, אנחנו יכולים להסתדר לבד; הרב הקדוש 
מצאנז זכותו יגן עלינו אמר: "אל תחשבו שדתן ואבירם הלכו בלי זקן ופיאות 

וכו' הם היו נראים כמו צדיקים, הם הלכו עם חליפות לבנות וכו'".

מקורבים  שאנחנו  עזר  שהקב"ה  עכשיו  סיים:  שליט"א  הישיבה  וראש 
למקום כזה קדוש, אצל הצדיק, אצל רבינו, אנחנו צריכים לזכור ולא לשכוח 
מהעצות הקדושות שלו, כל הזמן לשנן את העצות שלו ולהתחדש עם זה בכל 
עת; לא מספיק לשמוע פעם אחת על לימוד משניות, על לימוד ותפילה, אלא 
צריכים תמיד להגיע לרבינו, לשמוע את הדיבורים שלו, אז נזכה שהלב שלנו 

יתעורר.

השם יעזור שתמיד נבוא אל רבינו, לשמוע את העצות שלו ויהיו לנו חיים 
יפים, אמן. 

ף


